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Congres
Ziekenhuizen, politie en convenanten

Organisatie
Vermande Studiedagen en de
Radboud Universiteit Nijmegen

Foto op de voorkant
Frank Muller Fotografie

Datum en locatie
Donderdag 15 maart 2007
Aristo te Amsterdam

Prijs
€ 375,- per persoon (excl. btw) inclusief
catering en documentatie

Aanmelding
U kunt zich als volgt aanmelden:
• per post, Vermande Studiedagen,

Postbus 19503, 2500 CM Den Haag
• per fax (070) 383 62 96
• per e-mail aanmelden@vermande.nl
• via www.vermande.nl

Direct na aanmelding ontvangen de
deelnemers een bevestiging van inschrijving
en een factuur. Circa 10 dagen voor de
bijeenkomst worden een deelnemerskaart en
een routebeschrijving toegezonden.

Op al onze leveringen zijn de algemene
leveringsvoorwaarden van Sdu Uitgevers van
toepassing. Meer informatie hierover:
www.sdu.nl/leveringsvoorwaarden.

Annulering
Tot drie weken voor de aanvangsdatum kunt
u, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij
brengen u daarvoor € 75,- (excl. btw)
administratiekosten in rekening. Bij
annulering binnen drie weken voor de datum
van de bijeenkomst brengen wij u het
volledige tarief in rekening, ook wanneer de
aanmelding binnen deze periode heeft
plaatsgevonden. Natuurlijk is het altijd
mogelijk een plaatsvervang(st)er, in het bezit
van uw deelnemerskaart, te laten deelnemen.

Inlichtingen
Inhoudelijke informatie
Hannah Verbaan, 070-315 07 60
Organisatorische informatie
Wing Yin Tang, 070-315 07 62

Wijzigingen voorbehouden
De organisatie behoudt zich het recht voor
programma- en/of locatiewijzigingen aan te
brengen.Deelnemers worden voorafgaand aan
de bijeenkomst over eventuele wijzigingen
geïnformeerd, voor zover deze tijdig bekend
zijn bij de organisatie.

Uw adresgegevens 
Wij verwerken uw gegevens voor de
uitvoering van de (abonnements-)
overeenkomst en om u van informatie te
voorzien over Sdu Uitgevers bv en zorgvuldig
geselecteerde andere bedrijven. Als u geen
prijs stelt op deze informatie, kunt u dit
schriftelijk melden aan Sdu Klantenservice,
Postbus 20014, 2500 EA Den Haag.

Vermande Studiedagen is een merknaam van
Sdu Uitgevers bv.Een bedrag van € 375,- per persoon, exclusief btw, zal worden voldaan na ontvangst van de factuur.

Fax deze aanmeldingskaart naar (070) 383 62 96 of stuur deze aanmeldingskaart
naar Vermande Studiedagen, Postbus 19503, 2500 CM DEN HAAG.

A a n m e l d i n g s k a a r t
JA, ik meld me/wij melden ons aan voor het congres Ziekenhuizen, politie

en convenanten op donderdag 15 maart 2007 in Aristo te Amsterdam

6380Q2032

Bij deelname ontvangt u gratis het boek:
Ziekenhuizen, politie en convenanten,

Een empirisch onderzoek 
van de auteurs: mr. dr. W.L.J.M.Duijst, mr. M.E.B. Morsink, mr. A.W. de Vries 

Ziekenhuizen, politie en convenanten,
Een empirisch onderzoek 
auteurs: mr. dr. W.L.J.M.Duijst, mr. M.E.B. Morsink, mr. A.W. de Vries 

In 2005 verscheen het proefschrift ‘Boeven in het ziekenhuis’. Uit het onderzoek
gedaan in het kader van het promotieonderzoek dat ten grondslag lag aan dit
proefschrift bleek dat hulpverleners en politie regelmatig in conflict waren over
opsporing in het ziekenhuis. Tevens leken hulpverleners informatie te verschaffen
aan de politie terwijl zij dit niet zouden moeten doen. Een journalist vroeg hoe
groot het probleem eigenlijk was. Op die vraag was op dat moment geen ant-
woord te geven. In het onderzoek dat voor u ligt is gezocht naar een antwoord op
die vraag. In een enquête hebben hulpverleners in ziekenhuizen en politieagenten
antwoord gegeven op vragen over hun kennis over opsporing in het ziekenhuis,
over vragen omtrent hun handelen. De contacten tussen politie en hulpverleners
zijn in kaart gebracht en conflicten zijn beschreven. Het effect van convenanten
tussen politie en ziekenhuizen is gemeten. Dit boek is bedoeld voor iedereen die
betrokken is bij contacten  tussen politie en ziekenhuizen en die wil weten hoe
het in de praktijk gaat.

Accreditatiepunten:
5 KNMG punten

5 PO punten

Accreditatie voor verpleegkundigen 
wordt aangevraagd.

Bij deelname aan 
het congres ontvangt

u gratis het boek 
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kijk ook op www.vermande.nl

• Medisch officieren van

Justitie

• Ziekenhuisjuristen

• Spoedeisende hulp (artsen

en verpleegkundigen)

• Intensive care (artsen en

verpleegkundigen)

• Forensisch geneeskundigen

• Contactpersonen van

convenanten

• Politie en korpsleiding

• Ambulance

verpleegkundigen

Artsen en verpleegkundigen hebben veelvuldig contacten 

en conflicten met politie over opsporing in het ziekenhuis.

Soms voelen artsen en verpleegkundigen zich onder druk gezet

om informatie aan de politie te geven en vindt de politie dat

onterecht informatie achtergehouden wordt met een

verwijzing naar het beroepsgeheim.

In een onderzoek onder artsen, verpleegkundigen en

politieagenten is gevraagd naar hun kennis over opsporing 

in het ziekenhuis en naar hun wijze van handelen hierbij.

De contacten tussen politie en hulpverleners zijn in kaart

gebracht en de conflicten zijn beschreven. Het effect van

convenanten tussen politie en ziekenhuizen is gemeten.

Deze studiedag is bedoeld voor iedereen die als arts,

verpleegkundige, politieagent, jurist, rechercheur, directeur 

of contactpersoon betrokken is bij deze problematiek.

De ideeën die uit deze studiedag voortkomen, zullen het

komende jaar worden uitgewerkt. Bent u degene die mee wil

denken over een verbetering van de relatie tussen politie en

ziekenhuizen, dan zijn wij op zoek naar u!

Ziekenhuizen, politie
en convenanten

BESTEMD VOOR

Voorzitter:

drs. S.J. van Leeuwen
• Internist-intensivist

UMC St. Radboud, Nijmegen

Inleiders:

mr. drs. W.L.J.M. Duijst-Heesters
• Arts-jurist

Universitair docent
Radboud Universiteit, Nijmegen

• Schrijftser van het proefschrift: Boeven in het
ziekenhuis; een juridische beschouwing over
de verhouding tussen het medisch beroeps-
geheim en de opsporing van strafbare feiten.

mr. M.E.B. Morsink
• Jurist en co-assistent

Radboud Universiteit, Nijmegen

mr. A.W. de Vries
• Jurist en verpleegkundige

UMC St. Radboud,Nijmegen

Workshopinleiders:

mr. dr. C. Das
• Voorzitter

Forensisch medisch genootschap, Den Haag

mr. M. van Eijkelen
• Officier van Justitie 

(bij het med. expertise centrum)
Rechtbank Rotterdam

M.L. Franken-de Koster 
• SEH verpleegkundige 

Lange Land Ziekenhuis, Zoetermeer

drs. F.J.M. König
• Directeur Patiëntenzorg

UMC St. Radboud, Nijmegen

mr. N. Lumens
• Ziekenhuisjurist

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

dr. A.J. Struijs
• Ethicus

Adviseur/ projectcoördinator CEG
Raad voor Volksgezondheid, Den Haag

J.W. Tuinman
• Technisch Rechercheur

Politie IJsselland, Zwolle

J. van Veen
• Procesmanager crisisketen politie en zorg
• Regionaal projectcoördinator extreme

overlast en drugs
• Korpscoördinator ziekenhuizen 

Politie Amsterdam-Amstelland, Amsterdam

mr. H. ten Vergert
• Jurist

Medisch Spectrum Twente, Enschede

prof. dr. A.B. van Vugt
• Hoogleraar Traumatologie

Radboud Universiteit
• Hoofd spoedeisende hulp

UMC St. Radboud, Nijmegen

drs. B. Wiegman
• Directeur patiëntenzorg

AMC, Amsterdam

9:15 – 10:00 Ontvangst

10:00 – 10:15 Opening

Eric van Leeuwen

10:15 – 11:00 Problematiek belicht vanuit de medici

Marlies Morsink

Problematiek belicht vanuit de politie

Antoinette de Vries

11:00 – 11:15 Diavoorstelling

11:15 – 11:45 Pauze

11:45 – 12:45 Bespreking onderzoek

Wilma Duijst

12:45 – 13:45 Lunch

13:45 – 14:45 Workshop ronde 1
Keuze uit:

1 Burgerplicht versus geheimhouding

Bert Wiegman en Nelly Lumens

2 Rol van de forensisch geneeskundige

Kees Das en Jan Willem Tuinman

3 Hoe verder?

Marjolein van Eijkelen, Herman ten Vergert en Frans König

14:45 – 15:45 Workshop ronde 2
Keuze uit:

1 Burgerplicht versus geheimhouding

Marloes Franken-de Koster en Arie van Vugt

2 Rol van de forensisch geneeskundige

Kees Das en Jan Willem Tuinman

3 Hoe verder?

Alies Struijs, Jelle van Veen, en Marjolein van Eijkelen

15:45 – 16:30 Paneldiscussie

16:30 Aperitief
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